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 2 (004األنظار )تنقيح 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال 
 :-رحمه هللا تعالى -المؤلف

وكتابه أصح من كتاب مسلم  ،أول من صنف في جمع الصحيح البخاري  :أصح كتب الحديث
عند الجمهور وقال النووي إنه الصواب واختاره زين الدين قاال وغيرهما والمراد ما أسنده دون 
التعليق والتراجم ثم صحيح مسلم بعده وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو علي الحسين بن 

لقاضي عياض علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل صحيح مسلم على البخاري وحكاه ا
 عن أبي مروان الطبني عن بعض شيوخ..

 ُيقرأ الطُّْبِني أو بالتشديد منهم من يشدد ومنهم من يخفف الطُُّبنِ ي أو الطُّْبِني.
 عفا هللا عنك.

قال ابن الصالح فهذا إن كان المراد به أن كتاب  ،عن أبي مروان الطُّْبني عن بعض شيوخه
ن كان المراد به أنه أصح فهذا  ،صحيح فهذا ال بأس بهمسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير ال وا 

وأما قول الشافعي ما على  ،وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث :قال الزين ،مردود
 األرض بعد كتاب هللا أصح من كتاب مالك فذلك قبل وجود الكتابين.
ا محمد وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبين

 أجمعين، أما بعد:
 ح"في جمع الصحيأول من صنف " :أصح كتب الحديث يقول -رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف

أول من صنف في الصحيح البخاري اإلمام أبو  ،"البخاري "المجرد غير المخلوط بغيره اإلمام 
 ،البخاري المتوفى سنة ست وخمسين ومائتين عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه

الجامع الصحيح لإلمام البخاري أصح الكتب التي صنفها البشر  "وكتابه أصح من كتاب مسلم"
مفاده أن القول الثاني خطأ  "عند الجمهور وقال النووي إنه الصواب" -جل وعال -بعد كتاب هللا

وغيرهما والمراد " -يعني النووي والعراقي- "قاال" -رحمه هللا -واختاره زين الدين الحافظ العراقي"
عليه الصالة -ي اه باإلسناد المتصل منه إلى النبيعني ما رو  ،يعني ما أسنده البخاري  "ما أسنده
ألنه قد يترجم بلفظ حديث لكن هذا الحديث ال يكون على  "دون التعليق والتراجم" -والسالم
وأيضا هناك أحاديث معلقة في صحيح البخاري عدتها ألف وثالثمائة وواحد وأربعين  ،شرطه

فالكثير الغالب ال مجال  ا،معلق احديثا وكلها موصولة في الصحيح نفسه سوى مائة وستين حديث
ومنها  ،منها الصحيح ون المائة والست ،ألنه موصول في الصحيح نفسه فهو صحيح ؛للبحث فيه

صيغة الجزم قال وذكر وروى هذا كله مجزوم بصحته إلى بفما جاء  ،ضعيفومنها ال ،الحسن
وأما ما سيق بصيغة التمريض فإن هذه  ،ويبقى النظر فيمن أبرز من رجال السند ،من ُعلِ ق عنه
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ُتطلب أسانيدها من الكتب األخرى و الصيغة ال تقتضي تصحيحا وال تضعيفا لذاته إنما ُينظر فيها 
 -رحمه هللا -والحافظ ابن حجر ،والغالب في هذه المعلقات الصحة ،يق بهاويحكم عليها بما يل

وأما ما ضعفه واضح وشديد فإنه  ،تكفل بذلك ،وصلها في صحيح البخاري وفي تغليق التعليق
بين هذا  ،يروى كذا ولم يصح ،قيل كذا ولم يصح ،يبينه ويحكم عليه البخاري فيقول ولم يصح

د أن محل المفاضلة بين الصحيحين األحاديث المسندة التي هي المقصو  ،في مواضع من كتابه
والتعليق رواية الحديث إما بغير إسناد  ،أصول الكتاب ومن أجلها ُألِ ف الكتاب دون التعليق

شيخ  ذفأو بح ،أو بذكر الصحابي والتابعي دون باقي اإلسناد ،أو بذكر الصحابي فقط ،بالكلية
فالمعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر ولو  ،المؤلف ولو كان ذلك بحذف شيخ المؤلف

وقد تكون  ،يقول باب كذا -رحمه هللا -واإلمام البخاري  "دون التعليق والتراجم" ،إلى آخره
الترجمة لفظ حديث لكنه حديث لم يخرج في الصحيح فمثل هذا ال يأخذ حكم الترجيح على ما 

كما أن في مقدمة صحيح مسلم ال يقول أحد أنها داخلة في المفاضلة وال عند  ،صحيح مسلمفي 
يعني ثم يليه  "بعده ثم صحيح مسلم" ،ي المغاربة الذي يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخار 

مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة إحدى  ،في المنزلة والمرتبة صحيح مسلم
وذهب بعض المغاربة ولعله ابن حزم وعلل ترجيحه لصحيح  ،يعني بعد البخاري  ،نوستين ومائتي

فيه إال أحاديث  ليسمسلم  ،مسلم على البخاري ألنه ليس فيه بعد الخطبة إال الحديث السرد
معلقات إال أربعة عشر حديثا من المعلقات من الوالتابعين وال  ةفيه من أقوال الصحاب ليس ا،سرد

وأما بالنسبة كلها موصولة إال واحد  ،كلها وصلها مسلم في مواضع ،في الصحيحوكلها موصولة 
ألنها كلها موصولة في  ؛إًذا معلقات مسلم ال تحتاج إلى نظر ،وهذا الواحد موصول في البخاري 

وأما بالنسبة لآلثار التي يذكرها اإلمام مسلم فهي  ،الصحيح نفسه وواحد موصول في البخاري 
في أثناء كتاب المواقيت قال يحيى بن أبي كثير ال يستطاع العلم براحة الجسم ذكر  ،نادرة جدا

أقوال الصحابة والتابعين وما في صحيح البخاري كثيرة جدا  هامثل هذا نادر في صحيح مسلم لكن
وذهب بعض المغاربة والحافظ أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم إلى تفضيل " ،ليس من الحديث

ما تحت أديم السماء  :ُعرف عن أبي علي النيسابوري أنه قال ،"بخاري صحيح مسلم على ال
ألنه ينفي أن  ؛وهذا كما قال الحافظ ابن حجر ال يقتضي التفضيل ،كتاب أصح من كتاب مسلم

وحكاه القاضي عياض عن " ،يكون هناك أصح وال ينفي المساوي والمساواة ال تقتضي التفضيل
يعني حكى هذا القول وهو تفضيل صحيح  "ن ِّي عن بعض شيوخهأبي مروان الطُّْبني أو الطُّب  
ألن الفائدة منه أقرب من  ؛وال شك أن عناية المغاربة بصحيح مسلم ،مسلم على صحيح البخاري 
مسلم يسرد لك الحديث  ،صحيح البخاري فيه شيء من المشقة ،الفائدة من صحيح البخاري 

بينما البخاري  ،برواياته كلها في موضع واحد ما تحتاج إلى أن تبحث عنه في غير هذا الموضع
شأن وال شك أن االهتمام ب ا،لعنايته بالفقه واالستنباط قد يذكر الحديث في عشرين موضع
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يسرد في مكان واحد  االستنباط والتفقه من السنة التي هي الغاية من معرفة السنن أولى من كونه
حديث في  ،ألن القارئ ينحصر ذهنه في الباب الذي يقرأ فيه ؛وتخفى الفوائد المستنبطة منه

الصالة أو في الزكاة ذكره من خمسة أوجه أو من ستة أوجه أو من عشرة طرق ثم خالص 
في ذهن القارئ ينحصر إلى الموضوع الذي هو الصالة بينما لو أورده في الطهارة و  ،انتهى

الصالة وفي الزكاة وفي النكاح وفي الحدود وفي االعتصام استحضر القارئ أن هذا الحديث إنما 
ألن فيه ما يدل على االعتصام لكن لو وضعه في مكان  ؛جاء به المؤلف في كتاب االعتصام

واحد انحصر الذهن في هذا واستغلق عن االستنباطات األخرى والفوائد األخرى وهذا مما يرجح 
والبخاري مملوء  ،نعم صحيح مسلم ليس فيه إال الحديث السرد بعد الخطبة ،ح البخاري صحي

قال ابن الصالح فهذا " ؟!بأقوال الصحابة والتابعين ومن يستغني عن أقوال الصحابة والتابعين
يعني ما فيه غير  "إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح

لكن هذا ال يقتضي األصحية في موضع المفاضلة الذي  "فهذا ال بأس به"ودة األحاديث المسر 
إذا استثنينا المعلقات واستثنينا اآلثار بقي  ،هو األحاديث الموصولة األصول ال يقتضي ذلك

ن كان المراد به أنه أصح" ،الرجحان لصحيح البخاري  فهذا مردود قال "يعني من كل وجه  "وا 
وعلى كل حال فكتاباهما أصح كتب الحديث وأما قول الشافعي ما "عراقي يعني الحافظ ال "الزين

قول الشافعي  يعني "على األرض بعد كتاب هللا أصح من كتاب مالك فهذا قبل وجود الكتابين
بل قبل  مسلم، تين وأربع قبل أن يصنَّف صحيح البخاري وقبل أن يصن فئالشافعي توفي سنة م

ألن هذا  ؛المقصود أن هذا الكالم ال يؤثر على تفضيل البخاري على جميع الكتب ،أن يولد مسلم
 ،نظرت في الشروح وما وجدت أفضل من هذا ،لو بين يديك مثال شرح لكتاب اآلن ،قبل وجوده

لكن لو قدر أنه صنف  ،لو قلت مثال ما يوجد شرح للبخاري أفضل من فتح الباري نقول صحيح
وجود الكتاب قبل هذا الكالم  ألن ؛يؤثر ال ؟مك على الكتاب المتأخرشرح أفضل منه يؤثر كال

وكذلك قول اإلمام الشافعي ما على ظهر األرض بعد كتاب هللا أصح من كتاب مالك فكان ذلك 
 وفيهما ال ،والبخاري أصحهما ،على كل حال الصحيحان هما أصح الكتب ،قبل وجود الكتابين

يقول خالص ألن بعض الناس  ؛ع أنهما ال يكفيان المتفقه مشك علم كثير وفضل لمن يحملهما 
عتني بالقرآن والصحيحين وال أشتت نفسي في مسند وال في سنن وال في جوامع وال في سأأنا 

وُصنِ ف في ذلك تيسير الوحيين باالقتصار  ،ووجد من يدعو إلى هذه الفكرة ،غيرها وال معاجم
ألنه يصفو من الحديث الصحيح  ؛ تقبل من قائلهاعلى القرآن مع الصحيحين لكن هذه دعوى ال

 ل الحافظ العراقي رحمه هللا تعالى:الشيء الكثير من خارج الصحيحين يقو 
 يححصننننننننننننننالفنننننننننننننني أول مننننننننننننننن صنننننننننننننننف 

 
 محمننننننننننننننننننننننننننند وخنننننننننننننننننننننننننننص بنننننننننننننننننننننننننننالترجيح 

 ومسننننننننننلم بعنننننننننند وبعننننننننننض الغننننننننننرب مننننننننننع 
 

 علننننننننننننني فضنننننننننننننلوا ذا لنننننننننننننو نفنننننننننننننعأبننننننننننننني  
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 ألنه يخالف الواقع. ؛ع هذا التفضيللكن ال ينف
.......................... 

 
 .........فضننننننننننننننننننننننلوا ذا لننننننننننننننننننننننو نفننننننننننننننننننننننع 

 ولننننننننننننننننننننننننننننم يعمنننننننننننننننننننننننننننناه.................. 
 

 ......................... 
 .-عليه الصالة والسالم-يعني ما اشتمال على جميع ما صح عن النبي  

 ولننننننننننننننننننننننننم يعمنننننننننننننننننننننننناه لكننننننننننننننننننننننننن قلمننننننننننننننننننننننننا
 

 منننننننننه قنننننننند فاتهمننننننننا معننننننننند ابننننننننن األخننننننننر  
 ورد ................. 

 
 ............................ 

 .ألنه فاتهم شيء كثير واألخرم يقول قل ما فات الصحيح 
 ورد لكننننننننننننننننننن قننننننننننننننننننال يحيننننننننننننننننننى البنننننننننننننننننننر

 
 ............................ 

 .يعني النووي  
............................. 

 
 لنننننننننننننننننم يفنننننننننننننننننت الخمسنننننننننننننننننة إال الننننننننننننننننننزر 

حتى يحتاج إليها ويقتصر  ايعني كون اإلنسان يعتني بالكتب الخمسة األصول ويترك ما عداه 
أما كونه يقتصر على الصحيحين فيترك المسند وغيرها من الكتب التي  ،طيب هذا على زوائدها 

 .في كالم ابن األخرم، وردولذا قال الناظم:  ؛ا صحيح كثير فاليصفو منه
 ..........لكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن قلمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 
 همننننننننافاتعننننننننند ابننننننننن األخننننننننرم منننننننننه قنننننننند  

 ورد.................... 
 

 ........................... 
 ..صرح 

 ورد لكننننننننننننننننننن قننننننننننننننننننال يحيننننننننننننننننننى البنننننننننننننننننننر
 

 لنننننننننننننننننم يفنننننننننننننننننت الخمسنننننننننننننننننة إال الننننننننننننننننننزر 
 .يعني الشيء القليل 

 وفينننننننننننننننننننننننه منننننننننننننننننننننننا فينننننننننننننننننننننننه.............
 

 ......................... 
وغيرها  ألنه أيضا يصفو من المسند ومن سنن البيهقي والدارقطني ؛فيه ما فيه كناية عن ضعفه 

 ،من الجوامع والمعاجم والمسانيد والسنن والمصنفات وغيرها يصفو شيء كثير من الصحيح
وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة فيه أحاديث صحيحة خارجة  ،ومستدرك الحاكم فيه كثير

 .وفيه ما فيه كناية عن ضعفه ،عن الخمسة التي قال النووي إنه لم يفتها إال النزر اليسير
 .......لقنننننننننننننننننننننننننننننننول الجعفننننننننننننننننننننننننننننننني......

 
 أحفنننننننننننننظ منننننننننننننن ُعشنننننننننننننر ألنننننننننننننف ألنننننننننننننف 

 .يعني يحفظ من الصحيح مائة ألف حديث 
 وفيننننننننننننننه مننننننننننننننا فيننننننننننننننه لقننننننننننننننول الجعفنننننننننننننني

 
 أحفنننننننننننننظ مننننننننننننننه ُعشنننننننننننننر ألنننننننننننننف ألنننننننننننننف 

 مائة ألف وعله أراد بالتكرار لها وموقوفا بالبخاري.يعني  
 أربعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة اآلالف والمكننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرر

 
 ......................... 
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 على ما سيأتي في عدة أحاديث الصحيحين.
 ............. والمكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرر

 
 فننننننننننننننننننننوق ثالثننننننننننننننننننننة ألننننننننننننننننننننوف ذكننننننننننننننننننننروا 

ألنه أصح  ؛ثم يعنى بصحيح البخاري  -جل وعال -على كل حال طالب العلم يعنى بكتاب هللا 
ثم  ،ثم بعد ذلك يأخذ زوائد أبي داود ،زوائد مسلم على ما في البخاري ثم بعد ذلك يأخذ  ،الكتب

ألننا نجد من طالب العلم من هو مغرم  ؛وهكذا بالتدريج ،ثم زوائد النسائي ،زوائد الترمذي
ل في القرآن ومع ذلك ينشغل بجزء تجده يخفى عليه الشيء الكثير في الصحيحين ب ،باإلغراب

 ؛غرائب ويترك ما في الصحيحيناليشتغل بأحاديث  ،وجزء ما أدري إيش ،األلف دينار جزء بيبي
البخاري مثال ويهتم بهذه بتجده من أجهل الناس  ،لذلك نجد عناية بعض من يعاني التحقيق

ابدأ لتدركه  ،المهمفالمهم ألة المس ثم ماذا؟! ،ومشيخة فالن ،معجم فالن ،األجزاء وهذه المعاجم
 ..................................          همِ فاتَّ  واآلراء   وقدم النصَّ 

ت البخاري أتموت وما قر أن ما تدري يمكن  ،ال بد أن يبدأ طالب العلم بالمهم العمر ما يستوعب
البخاري وتجعله محور البحث ح ثم تعتني بصحي ،اعتني بالقرآن وهذا ال نزاع فيهفأنت  ،وال مرة

 ثم بعد ذلك تضيف إليه كتب السنة األخرى بالتدريج. ،تدور حوله ذيال
 عفا هللا عنك.

عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث قال زين الدين عبد الرحيم عبد الرحيم  بن الحسين 
لزام  ،ذلكالعراقي الشافعي لم يستوعب البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهما ولم يلتزما  وا 

قال الحاكم في خطبة المستدرك ولم يحكما  ،ذلك الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث ليس بالزم
ما أدخلت في  :قال البخاري  .وال واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه انتهى
ليس كل صحيح  :وقال مسلم .كتابي الجامع إال ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول

هنا إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع وضعته 
ن لم يوجد اجتماعها في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم قاله ابن الصالح وقال  .عليه وا 

النووي في شرح مسلم ما معناه إنه قد وقع اختالف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخاري 
اإلجماع على صحة حديثهما وقد ذكر الجواب على من خالف  ومسلم فهي مستثناة من دعوى 

في صحة تلك األحاديث النادرة قال زين الدين وذكر الحافظ أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن 
مما ثبت من الحديث قال ابن  ااألخرم شيخ  الحاكم كالما معناه قل ما يفوت البخاري ومسلم

 الصالح يعني في كتابيهما.
 البخاريَّ ومسلًما.ما يفوت 

 عفا هللا عنك.
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قل ما يفوت البخاريَّ ومسلًما مما ثبت من الحديث قال ابن الصالح في كتابيهما قال النووي 
في التقريب والتيسير والصواب أنه لم يفت األصول الخمسة إال اليسير أعني الصحيحين وسنن 

ي كالم النووي ما فيه لقول البخاري أبي داود والترمذي والنسائي قال زين الدين ابن العراقي وف
أحفظ مائة ألف حديث صحيح قال النووي ولعل البخاري أراد األحاديث المكررة األسانيد يعني 
المختلفة والموقوفات على الصحابة قال ابن الصالح بعد حكاية كالم البخاري إال أن هذه 

ربما عد الحديث الواحد المروي العبارة قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابة والتابعين قال و 
 بإسنادين حديثين.

عدم انحصار الصحيح في كتب الحديث قال زين الدين عبد " -رحمه هللا تعالى -يقول المؤلف
الشافعي صاحب األلفية مع شرحها والحاشية على ابن الصالح  "الرحمن بن الحسين العراقي

يقول  "البخاري ومسلم كل الصحيح في كتابيهمالم يستوعب " :يقول ،وغيرهما من الكتب النافعة
في  -عليه الصالة والسالم-يعني لم يستوعبا جميع ما صح عن النبي  "ولم يعماه" :في ألفيته

اإللزام  ،يعني من ِقب ل الدارقطني وغيره "ولم يلتزما ذلك فإلزامهما" ،كتابيهما ال البخاري وال مسلم
اإللزامات والتتبع اإللزامات  -رحمه هللا -ولإلمام الحافظ الدارقطني ،ألنهما لم يلتزما ؛ليس بوارد

لزام ذلك الدارقطني وغيره "واالستدراكات ونظر في بعض األسانيد والمتون  ولم يلتزما ذلك وا 
يعني كون الدارقطني يقول على شرط البخاري أو يلزم البخاري  "إياهما في أحاديث ليس بالزم

أما كونه  يح،ألنه ما التزم إخراج جميع الصح ؛يخرج كذا ليس بالزمالذي خرج حديث كذا أن 
يخرج أحاديث خارجة عن الصحيحين على شرطهما يعني كما فعل الحاكم في المستدرك ال شك 

بل وفيا بما  ،لتزما ذلك ولم يوفيايم ل اهم ،أن مثل هذا عمل طيب لكن من غير إلزام بالشيخين
 ،وعلى هذا ال يلزم واحد منهما بغير الزم ،القوة ونفذا ما اشترطاه التزماه واشترطا شرطا في غاية

لزام ذلك الدارقطني وغيره إياهما " :قال  وعلى هذا كتاب "بأحاديث ليس بالزمولم يلتزما ذلك وا 
يخرج جميع ج األحاديث أو يخرج ذاك الحديث أو اإللزامات ليس بالزم أنه يلزم البخاري أن يخر  

 "قال الحاكم في خطبة المستدرك ولم يحكما" ،ألنه خرج بعضه ليس بالزم ؛ما ورد بهذا السند
ما قال  "ه انتهىجوال واحد منهما أنه لم يصح من األحاديث غير ما خرَّ "يعني البخاري ومسلم 

قال البخاري " ،ما قال واحد منهما ذلك ليس صحيحا أن هذا هو الصحيح فقط وما عدا ذلك فإنه
لكن ال  ،يعني هو يضمن أن ما في كتابي صحيح "لجامع إال ما صحما أدخلت في كتابي ا

يعني ترك  ،هذا العذر "وتركت من الصحاح لحال الطول" ،يعني أن ما تركه ليس بصحيح
نما خشية الطول ،أحاديث صحيحة خشية أن يطول الكتاب وقال مسلم " ،ال ألنها لم تصح وا 

إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا "لروايات يقول هنا وفي بعض ا "ليس كل صحيح وضعته هاهنا
توافرت فيها  ،الخمسة السابقة "شرائط الصحيح المجمع عليهوجد عنده فيه  اعليه يريد م

 ،والسالمة من الشذوذ ،وتمام الضبط ،وعدالة الرواة ،اتصال اإلسناد ،الشروط الخمسة السابقة
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فإذا توافرت هذه الشروط الخمسة صار الحديث في حكم المجمع  ،والسالمة من العلة القادحة
ن لم ايريد م" وهو مراد اإلمام مسلم هنا  ،عليه وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليه وا 

قد ينازعه  "في بعض أحاديث كتابه عند بعضهم"اجتماع الشروط الخمسة  "يوجد اجتماعها
لكن قد يقول قائل وهللا اإلمام  ،الخمسة اكتملت يعني هو من وجهة نظره أن الشروط ،بعضهم

كونه  ،يعني عند بعضهم ،ألنه عنده وأنا ليس بعدل عندي ؛مسلم حكم على هذا الراوي وخرج له
ألنه إنما  ؛يستدرك به عليهأن يخال ف في تحقق بعض الشروط في بعض الرواة نعم ال يمكن 

وقع قد وقال النووي في شرح مسلم ما معناه إنه " .يحاسب على ما يراه هو ال ما يراه غيره
اختالف بين الحفاظ في بعض أحاديث البخاري ومسلم فهي المستثناة من دعوى اإلجماع على 

لذلك لما ذكر ابن الصالح أن أحاديث البخاري ومسلم يعني ما خرج في  "صحة حديثهما
هذه  ،الحفاظ كالدارقطني وغيرهسوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض  :قال ،الصحيحين يفيد القطع

هذا كالم ابن  ،األشياء التي تكلموا فيها ليست قطعية الثبوت كاألحاديث التي لم يتكلم فيها
الصالح سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره فهذه مستثناة مما حكم له 

جماع على صحة حديثهما وقد يقول فهي مستثناة من دعوى اإل" ،ابن الصالح بأنه يفيد القطع
نعم أجيب عن أحاديث الصحيحين  "ذكر الجواب على من خالف صحة تلك األحاديث النادرة

عن األحاديث التي تكلم  -في مقدمة الفتح -ب الحافظ ابن حجر في فتح الباري أجا ،التي انتقدت
عن األحاديث التي تكلم عليها الدارقطني في صحيح  -رحمه هللا -أجاب النووي  ،فيها الدارقطني

لكن قد يذكر الدارقطني شيئا ال يستطيع  ،والغالب أن الصواب مع البخاري ومسلم ،مسلم أجابوا
ألنه قد يدرك  ؛ا براحةجابأل ينلكن لو كان البخاري ومسلم موجود ،أهل العلم اإلجابة عليه

لكن ماذا عن الدارقطني لو كان البخاري ومسلم  ،دهالدارقطني من العلل ماال يدركه من جاء بع
ذا كان الدارقطني  ،ولذا نقول الغالب أن اإلصابة مع الشيخين ؛موجودين يمكن يتغير الوضع وا 

في هذا الشأن وله وجه أن ينتقد فماذا عن آحاد الصبيان الذين ال يعرف من هذا العلم إال  اإمام
بعضهم مما ال عالقة له بالحديث في البخاري أكثر من ويقول  ،اسمه وينتقدون البخاري ومسلم

من  -نسأل هللا السالمة والعافية -ويكتب كاتبهم من أهل الهوى  ؟!خمسمائة حديث ضعيف
شخص ال عالقة له  ،إنقاذ األمة من افتراءات البخاري وما أدري تكملة العنوان :المغرضين يقول

وبعض الناس يسخرون أنفسهم لخدمة  ،لدال من قريب وال من بعيد بالحديث ويكتب في مج
األعداء وال شك أن الدراسة على أيدي المستشرقين لهذا العلم وغيره ال شك أنها أفرزت مثل هذه 

لكن المستشرقين يخدمون  ،ال ما كان أحد من األمة يتطاول على الصحيحينا  و  ،التصرفات
فماذا عن المسلمين  ادمون هدفوهم يخ ،غرضا عندهم ونصرة دينهم وتشكيك المسلمين في دينهم

ألنهم شيوخهم ونتائج شهاداتهم  ؛الذين درسوا عندهم واقتنعوا بآرائهم ليس ذلك إال مجاراة لهم
ما منح الشهادة ومن هنا دخل الخلل علينا وصار لهم لكتب هذه الكتابة ي لم لويعني  ،بأيديهم
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ولزاما  ،أحد يجرؤ على الصحيحين ال ما كانا  و  ،أذناب من بيننا ويكتبون بألسنتهم ما يريدون 
ذا  -عليه الصالة والسالم-على كل طالب علم أن يدافع عن الصحيحين وعن سنة النبي  وا 

في سنن سهل أن ينسف حديث في المسند أو  ،تطاول الناس على الصحيحين ما بقي لنا شيء
تدعة من المب ،يطعن فيهإذا تكلمنا في الصحيحين وكل شخص ال يناسبه حديث أبي داود 

المعتزلة وغيرهم طعنهم في السنة قديم لكن يبقى أنه مع األسف أنه وجد من جلدتنا من ينصر 
ن تكلم بلساننا في الظاهر لكن مع ذلك على اإلنسان  ،أعداءنا وهو ال يشعر ويتكلم بألسنتهم وا 

ئيليات وال ومنهم من يزعم أن البخاري مملوء من اإلسرا ،أن يهتم لهذا األمر وال يقبل كل دعوى 
 -إن شاء هللا تعالى -بد من تطهيره وال بد من تنقيته فمثل هذا ال يمكن أن يروج على أهل الحق

ن كان المجال ات ودخلت على بيوت عوام شبهات وشهو  ،والشبه تسمع امفتوحاآلن   وا 
 يعني من السهل أن يقال في قناة من القنوات حديث أبي ،فال شك أن هذا أمر خطير ،المسلمين

وجيوش مجندة للطعن في الدين وأهله من خالل هذه القنوات  ،هريرة في صحيح البخاري باطل
وذكر الحافظ ابن عبد هللا محمد "يعني العراقي  "قال زين الدين" ،وعبر وسائل اإلعالم المختلفة

مما ثبت من  ابن يعقوب بن األخرم شيخ البخاري كالما معناه قل ما يفوت البخاري ومسلم
 ؟يعني مادام الذي يفوتهما قليل فلماذا نتعب أنفسنا بمئات المجلدات من وراء هذا "الحديث

وقد اغتر بمثل هذا الكالم من ألف تيسير الوحيين باالقتصار  !نقتصر على الصحيحين ويكفي
االقتصار على ترى وصارت هناك جماعة في مصر  ،على القرآن وعلى الصحيحين

في كتابيهما قال النووي في التقريب والتيسير والصواب " يعني "قال ابن الصالح" ،الصحيحين
 "وأبو داود والترمذي والنسائي ايعني البخاري ومسلم رأنه لم يفت الخمسة األصول إال اليسي

قال زين الدين ابن "يعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي  ،خمسة إال اليسير
أما الذي عرف بابن العراقي فهو  ،هو زين العراقي الحافظ عبد الرحيم بن الحسين "العراقي

يعني كناية عن ضعفه ذكرنا أنه  "وفي كالم النووي ما فيه"الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي 
 قال:

 وفيننننننننننننننه مننننننننننننننا فيننننننننننننننه لقننننننننننننننول الجعفنننننننننننننني
 

 أحفنننننننننننننظ مننننننننننننننه عشنننننننننننننر ألنننننننننننننف ألنننننننننننننف 
يعني  "لقول البخاري أحفظ مائة ألف حديث صحيح"كالم النووي ما فيه كناية عن ضعفه  وفي 

ويحفظ من غير الصحيح مائتي ألف حديث غير  ،عشر ألف ألف يعني عشر المليون مائة ألف
النووي تنبه لشيء يقول مادام البخاري يحفظ من األحاديث  "قال النووي ولعل البخاري " ،صحيح

الصحيحة مائة ألف فأين هذه المائة ألف؟ يعني ال يوجد عندنا في دواوين السنة إال يمكن مما 
يمكن يحصل لنا  ،من غير تكرار اعشرين ألف أن يبلغ جمعناه بدون تكرار يمكنلو صح مما 
يمكن  الة ألف هل فرطت األمة بشيء من دينها؟ ال، فأين ذهب الزائد من المائ ا،عشرون ألف
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قال النووي ولعل البخاري " ،ألن الدين تكفل هللا بحفظه ؛معصومة من أن تفرط هااألمة بمجموع
كانوا يعدون  "أراد األحاديث المكررة األسانيد يعني المختلفة والموقوفات على الصحابة

  قال عمر وقال عثمان أو قال علي :ذا قالفإ ،الموقوفات على الصحابة والتابعين أحاديث
وكذلك األسانيد المكررة الطرق فرب حديث يرد من  ،فيكون من ضمن المائة ألف ا،حديث يسمونه

نه رواه عنه وحديث األعمال بالنيات بعد يحيى بن سعيد ذكروا أ ،مائة طريق يعدونه مائة حديث
األحاديث الصحيحة تبلغ ففإذا قلنا بمثل هذا  ،فيعد حينئذ سبعمائة حديث أكثر من سبعمائة راو  

قال ابن الصالح بعد حكاية كالم البخاري إال أن " ،أضعاف هذا العدد الذي ذكره اإلمام البخاري 
آثار الصحابة والتابعين قال وربما ع د الحديث الواحد  مهذه العبارة قد يندرج عنده تحتها عنده

رنا إلى اآلثار من أقوال الصحابة والتابعين وهذا يعني سواء نظ "المروي بإسنادين حديثين
أو نظرنا إلى الطرق التي تروى بها األحاديث  ،أكثر من هذا العدد كثير المروي عنهم شيء

 حة ال شك أنها أكثر من هذه العدة.الصحي
 عفا هللا عنك.

ي بإسقاط عدة أحاديث البخاري ومسلم قال الشيخ زين الدين ابن العراقي أحاديث صحيح البخار 
وبالمكرر سبعة آالف ومائتان وخمس وسبعون حديثا  ،المكرر أربعة آالف حديث على ما قيل

كذا جزم به ابن الصالح وهو مسلم في رواية الفربري وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها 
ولم يذكر ابن الصالح عدة  ،بمائتي حديث ودون هذه بمائة حديث رواية إبراهيم بن معقل

سلم وقال النووي إنه نحو أربعة آالف بإسقاط المكرر وذكر الحافظ ابن حجر في حديث م
مقدمة شرحه للبخاري إنه ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري وحرر ذلك بنفسه فزاد على ما 
على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا والجملة عنده بالمكرر من غير المعلقات 

وثالثمائة وسبعة وتسعون حديثا قال وجملة ما فيه من التعاليق ألف  والمتابعات سبعة آالف
وثالثمائة وواحد وأربعون حديثا أكثرها مكرر ومخرج في صحيح البخاري يعني في مواضع أخر 
قال وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلى مائة وستون 

 في كتاب لطيف متصلة األسانيد إال من علقت عنه. حديثا قال وقد أفردتها وقد أفردتها
 إلى.

ل ِّقت عنه قال وهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه وأنا مقر بعدم العصمة من السهو  إلى من ع 
 والخطأ.

 "قال الشيخ زين الدين الحافظ العراقي"في عدد أحاديث البخاري ومسلم  -رحمه هللا تعالى -يقول
يعني ما  "البخاري بإسقاط المكرر أربعة آالف حديث على ما قيلأحاديث صحيح "رحمه هللا عدة 

 ،سبعة آالف وثالثمائة وزيادة المجموع بالتكرارفاض بينهم الحديث البخاري عدها بنفسه إنما است
لها وموقوف البخاري أربعة اآلالف يعني  وعله أراد بالتكرار :ولذا قال ؛وبدون تكرار أربعة آالف
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وعدتها عند ابن حجر على التحرير ألفان  ،والمكرر فوق ثالثة ألوفا ذكروار من غير تكرا
 ،بشيء يسير ليسفالفرق  ،يعني بدال من أربعة الفان وخمسمائة وحديثان ،وخمسمائة وحديثان

وعدة صحيح مسلم بالتكرار سبعة آالف وزيادة يعني قريب من  ،الفرق ألف وخمسمائة حديث
وكل هذا يدلنا على  ا،وقال أحمد بن سلمة اثنا عشر ألف ،ية آالفومنهم من قال ثمان ،البخاري 

الكتاب محفوظ برواياته فال يحتاج إلى  ،أن األئمة والعلماء في السابق ال يعنون بمثل هذه األمور
نحتاج إلى أسبوع نعد البخاري وأسبوع  افإذا أخذنا نعد البخاري ومسلم ،أن نشغل أنفسنا باألعداد

والعدد  ، من ذلك نحفظ مائة حديث من البخاري ونحفظ مائة حديث من مسلموبدال ا،نعد مسلم
ذا فرغ  ؛لكن الحافظ ابن حجر ال يتكلف في العد ،بدقة هذا ليس من شأن أهل العلم ألنه يشرح وا 

من شرح كتاب عرف ما فيه من أحاديث بالمكرر وبغير المكرر فما يتكلف ابن حجر ما جعل 
بينما تجد المتأخرين اهتمامهم وعنايتهم بهذه األمور واألعداد  ،أنه يعد له اوغاية وهدف اهذا غرض

ذا  ؛وزاد واحد أو نقص واحد يهتمون بهذا كثيرا ولذلك المسند قالوا فيه أربعون ألف حديث وا 
وعرفنا  ،أن حقيقته ال تصل إلى الثالثين وهذا ألنهم ال يهتمون باألعداد بدقة وجدتنظرت فيه 

وبلغ من عناية المتأخرين بمثل هذه األمور والتدقيق فيها إلى أن تفسير  ،غاياتأنهم يهتمون بال
شخص أشكل عليه أن يقرأ في تفسير الجاللين بدون طهارة أو ال يقرأ  ،الجاللين عدت حروفه

العلماء يقررون في كثير من المسائل أن الحكم للغالب فقال نعد حروف  ،فقال الحكم للغالب
ومن  ،ر الجاللين فعد يقول إلى المزمل العدد واحد ما زاد التفسير وال نقصالقرآن وحروف تفسي

هل يوجد في سلف األمة من يفعل هذا الفعل؟ أبدا  ،المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليال
ال يهتمون بمثل هذا  ا،مهم ليستفسير الجاللين مائة نصف مليون حرف أو مليون أو مائة ألف 

أحاديث صحيح البخاري بإسقاط " ،هتمام به حينما خفت العناية بالغاياتإنما هذا ظهر اال
المكرر أربعة آالف حديث على ما قيل وبالمكرر سبعة آالف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا 
كذا جزم به ابن الصالح وهو مسلم في رواية الفربري وأما رواية حماد بن شاكر فهي دونها 

يث رواية إبراهيم بن معقل النسفي ولم يذكر ابن الصالح بمائتي حديث ودون هذه بمائة حد
وأما بغير تكرار  ا،بن سلمة اثنا عشر ألفأحمد قلنا إنه قيل ثمانية آالف وقال  "عدة حديث مسلم

فقيل كذلك فقيل إنه من غير تكرار نحو أربعة آالف كما قيل في البخاري كل هذا على سبيل 
لكنه حسب إحصاء محمد فؤاد عبد الباقي الذي رقم صحيح مسلم وصل إلى  ،التقريب والتوقع

ولم يذكر ابن الصالح عدة أحاديث مسلم وقال النووي أنه " ،ثالثة آالف وثالثمائة وشيء يسير
وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرحه "يعني كالبخاري  "نحو أربعة آالف بإسقاط المكرر

إلى يومنا  ،يتداولونه أربعة آالفالذي الرقم  "عدة أحاديث البخاري للبخاري أنه ترك التقليد في  
ترك التقليد في عدة أحاديث البخاري وحرر ذلك بنفسه فزاد " ،هذا والناس يقولون مثل هذا الكالم

التكرار فصار سبعة زاد على ما ذكروه في  "على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون حديثا
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والجملة عنده "ثالثمائة وسبعة وتسعون حديثا يعني زادها بالتكرار نعم آالف ومائة حديث يعني و 
يعني  "في المكرر من غير المعلقات والمتابعات سبعة آالف وثالثمائة وسبعة وتسعون حديثا

إلى ما ذكروا فسبعة آالف ومائتان وخمسة وسبعون ظهرت  اإذا أضفنا مائة واثنين وعشرين حديث
ا فيه من التعاليق بدون تكرار عند الحافظ ابن حجر ألفان وخمسمائة وجملة م :قال ،هذه المدة
وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثالثمائة وواحد وأربعون حديثا أكثرها مكرر " :قال وحديثان

ويعني في المواضع  "يعني مخرج في موضع آخر من الصحيح ومخرج في صحيح البخاري 
لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إال مائة وليس فيه من المتون التي "قال  ،األخر

وأشار الحافظ ابن حجر في موضع آخر إلى أنها مائة وتسعة وخمسون حديثا  "وستون حديثا
في كتاب لطيف متصلة األسانيد إلى من "يحقق في خمسة أجزاء  "وأفردتها في كتاب لطيف"قال 

ل َِّقْت عنه  "وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأوهذا تحرير بالغ لم أسبق إليه " :قال "ع 
فمن أراد أن ينظر في أسانيد هذه المعلقات التي لم توصل في الصحيح نفسه فعليه بتغليق 

 التعليق.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 


